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ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ & 
 ΦΥΤΟΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 
 
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
  
  

            Θέρμη, 3-5-2017      
            Αρ. Πρωτ: 1209                                                                                   

 
 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

                                                                                                   
 

διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την καθαριότητα των πέντε κτιρίων του Ινστιτούτου Γενετικής 
Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ στο Αγρόκτημα της 
Θέρμης.(CPV:90919200-4) 

 
 

Το  Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων (Ι.Γ.Β.&Φ.Π.) του  Ελληνικού  Γεωργικού  
Οργανισμού  «ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ), έχοντας υπόψη: 

 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 14Β του ν.3429/2005 (ΦΕΚ 314 Α΄), όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε 

με την παρ.1 του άρθρου 66 του ν.4002/2011 (ΦΕΚ Α 180). 

2. Το νόμο 1845/1989, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3. Το υπ΄αριθμ.18529/31-5-1990 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 419 β/9-7-1990), «Κανονισμού 
Προμηθειών του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.)». 

4. Την υπ΄αριθμ. 188763/10-10-2011 (ΦΕΚ Β΄2284/13-10-2011) κοινή απόφαση των Υπουργών 

Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, με την οποία συστάθηκε ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ), όπως τροποποιήθηκε με τις 

αριθμ.919/131869/20-10-2014 (ΦΕΚ Β΄2889/27-10-2014) και 9657/122441/10-11-2015 (ΦΕΚ 

Β΄2537/25-11-2015) όμοιες. 

5. Την υπ΄ αριθμ. 919/131869/27-10-2014 (ΦΕΚ 2889/Β/27.10.14) Κοινή Απόφαση των 
Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων "Οργανισμός του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 
ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ - ΔΗΜΗΤΡΑ - (ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ) - Ν.Π.Ι.Δ. σύμφωνα με την 
οποία συστάθηκε το Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων, από τη 
συγχώνευση των οκτώ (8) μονάδων της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας (1.Κέντρου 
Γεωργικής Έρευνας Βόρειας Ελλάδας, 2.Ινστιτούτου Σιτηρών, 3.Ινστιτούτου Βάμβακος και 
Βιομηχανικών Φυτών, 4.Ινστιτούτου Προστασίας Φυτών Θεσσαλονίκης, 5.Ινστιτούτου 
Φυλλοβόλων Δένδρων Νάουσας,6.Καπνικού Σταθμού Κατερίνης, 7.Καπνικού Σταθμού 
Καρδίτσας, 8.Σταθμού Γεωργικής Έρευνας Βαρδατών Φθιώτιδας). 

6. Τη με αριθμ. 3 Απόφαση της 2ης/6-12-2011 Συνεδρίασης του Δ.Σ του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ με 
θέμα: «Οργάνωση και Λειτουργία Υπηρεσιακών Μονάδων του Ελληνικού Γεωργικού 
Οργανισμού – ΔΗΜΗΤΡΑ». 

7. Τη με αριθμ.15β Απόφαση της 48
ης

 / 7-11-2014 Συνεδρίασης του ΔΣ του ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ 
με θέμα: «Εφαρμογή της αριθμ.919/131869/20-10-2014(ΦΕΚ Β΄2889/27.10.2014) ΚΥΑ – 
Προσωρινή τοποθέτηση προϊσταμένων». 

8. Την αριθμ. 19 Απόφαση της 60
η
/7&8-5-2015 Συνεδρίασης του ΔΣ του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ με 

θέμα: «Ορισμός προσωρινών Αναπληρωτών Προϊσταμένων στα Ινστιτούτα Αγροτικής 
Έρευνας». 

9. Τις διατάξεις του Κανονισμού Προμηθειών του συγχωνευθέντος ΕΘΙΑΓΕ, όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει. 

10. Τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016 τ.Α΄) «Δημόσιες Συμβάσεις 

Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών και συγκεκριμένα το 117 για το συνοπτικό διαγωνισμό 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»  

11. Τις διατάξεις του Ν.4144/13 και ιδιαίτερα το άρθρο 22 περί συμβάσεων εργολαβίας εταιρειών 
παροχής υπηρεσιών». 

12. Τις διατάξεις του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α΄/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 

υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 

αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ¨Πρόγραμμα Διαύγεια¨και άλλες διατάξεις». 

13. Την αρ.θέματος:11
Α
  Απόφαση της 73

ης
 / 23-03-2015 Συνεδρίασης του ΔΣ με θέμα: 

«Επικαιροποίηση, συμπλήρωση και τροποποίηση των επιμέρους παραγράφων της 
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01/65
ης

/27&28-03-2015 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου». 
14. Το αρ.πρ.13495/29-3-2017 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Διοικ/κού-Οικον/κού του ΕΛΓΟ-

ΔΗΜΗΤΡΑ.  
15. Την αρ.πρ.2318/1-2-2017, A.A.:390, ΑΔΑ:Ω3ΖΨΟΞ3Μ-ΒΨΖ και με ΑΔΑΜ:17REQ005753823 

2017-02-02 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ποσού #5.000,00# ευρώ. 

16. Το αρ.πρ.1105/24-4-2017, Υπηρεσιακό Σημείωμα. 
17. Την εισήγηση της επιτροπής του ΙΓΒ&ΦΠ όπως συντάχθηκε στις 26-4-2017 για την 

πραγματοποίηση της δαπάνης. 
18. Την αρ.πρ.1105/26-4-2017 & ΑΔΑ:73ΤΓΟΞ3Μ-Μ5Μ Απόφαση της Προϊσταμένης του ΙΓΒ&ΦΠ.   

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 

 

Την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά, συνολικού προϋπολογιζόμενου ποσού 3.150,00€ (συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ), ήτοι 450,00€ μηνιαίως για την ανάθεση της καθαριότητας των πέντε  κτιρίων του ΙΓΒ&ΦΠ στο 

Αγρόκτημα της Θέρμης συνολικής επιφάνειας περίπου 2.000  τετραγωνικών μέτρων. Η εργασία θα 

πραγματοποιείται δύο εργάσιμες ημέρες την εβδομάδα (κάθε Τρίτη και Πέμπτη) και μέσα στο ωράριο 

λειτουργίας της υπηρεσίας, όπως περιγράφεται λεπτομερώς στο Πλάνο Εργασιών Καθαρισμού που 

ακολουθεί: 

 
ΠΛΑΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 

 
ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ 

 
Κοινόχρηστοι χώροι 

  Σκούπισμα-σφουγγάρισμα γραφείων, εργαστηρίων, διαδρόμων, εισόδων και σκαλών    
  (εσωτερικών-εξωτερικών) 

Γραφεία και Εργαστήρια 

        Άδειασμα δοχείων απορριμμάτων, αλλαγή σακούλας 

Συνεργείο 

      Τουαλέτα 

1. Άδειασμα καλαθιού και τοποθέτηση νέας σακούλας 

2. Καθάρισμα λεκάνης με χλωρίνη 

3. Καθάρισμα νιπτήρα-βρύσης              

   

 

ΔΥΟ ΦΟΡΕΣ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ 

 

Τουαλέτες 

1. Άδειασμα καλαθιών και τοποθέτηση νέας σακούλας 

2. Καθάρισμα λεκανών με χλωρίνη 

3. Καθάρισμα νιπτήρων, βρυσών 

 

ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΤΟ ΜΗΝΑ 

Δύο αίθουσες συνεδριάσεων (μία στο χημείο και μία στο αμφιθέατρο του κτιρίου ανθοκομίας): 

σκούπισμα, ξεσκόνισμα, σφουγγάρισμα 

 

Σημ. Εφόσον η προκαθορισμένη ημέρα καθαρισμού είναι αργία, ο καθαρισμός θα γίνεται την επομένη 

εργάσιμη ημέρα. 

 

Διάρκεια Σύμβασης 

Η σύμβαση θα έχει ισχύ από την ημερομηνία  από 1-6-2017 μέχρι τις 31/12/2017. 
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Όροι διαγωνισμού 
 

 Οι εταιρείες καθαρισμού (εργολάβοι) πρέπει με ποινή αποκλεισμού να αναφέρουν στην 

προσφορά τους, τα οριζόμενα που προβλέπει το άρθρο 22 του Νόμου 4144/2013 περί 
συμβάσεων εργολαβίας εταιριών παροχής υπηρεσιών καθαρισμού, όπως εμφανίζονται 
παρακάτω: 

1. Τον αριθμό των εργαζομένων που θα απασχοληθούν στο έργο. 

2. Τις ημέρες και τις ώρες εργασίας, 

3. Τη συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι, 

4. Το ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά στις πάσης φύσεως νόμιμες 
αποδοχές αυτών των εργαζομένων, 

5. Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά, 

6. Τα τετραγωνικά μέτρα καθαρισμού ανά άτομο. 
 

 Η προσφερόμενη τιμή θα περιλαμβάνει αναλυτικά όλες τις προαναφερόμενες εργασίες 
καθαριότητας, καθώς και το κόστος των αναλωσίμων υλικών καθαρισμού που απαιτούνται (τα 
οποία πρέπει να είναι σύμφωνα με τα εγκεκριμένα πρότυπα) 

 Το προσωπικό καθαρισμού επιβάλλεται: α) να έχει ορθή επαγγελματική συμπεριφορά, που θα 
διασφαλίζει την ασφάλεια του προσωπικού, καθώς και των χώρων της υπηρεσίας μας και β) να 
ενημερώνει για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιάζεται. 

 Όλες οι επικοινωνίες (προφορικές και γραπτές) του προμηθευτή με το Ι.Γ.Β.&Φ.Π. θα γίνονται 
στην Ελληνική γλώσσα.  

 Οι προσφορές θα πρέπει να συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα, διαφορετικά  θα 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

 Οι προσφορές γίνονται δεκτές μόνο σε Ευρώ. Προσφορές σε οποιαδήποτε άλλο νόμισμα εκτός 
από το ευρώ θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

 Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. 

 Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω προθεσμία δε θα γίνουν δεκτές. 

 Ο προσφέρων εφόσον συμμετέχει στον διαγωνισμό με αντιπρόσωπό του θα πρέπει να 
υποβάλλει παραστατικό νόμιμης εκπροσώπησής του. 

  Οι προσφορές θα κατατίθενται μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, είτε ιδιοχείρως είτε με 
ταχυδρομική επιστολή ή ταχυμεταφορά και  θα αναγράφονται οι παρακάτω ενδείξεις:  

 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
Στοιχεία του υποψηφίου :  

Επωνυμία: …………………………………………………………………………………….…  
Διεύθυνση: ………………………………………………………………………………………  
Αριθμό τηλεφώνου: ………………………………………........... (Είναι απαραίτητο στοιχείο)  
e-mail: …………………………………………………………… (Είναι απαραίτητο στοιχείο)  
Για το Διαγωνισμό: «Καθαριότητας στις εγκαταστάσεις του ΙΓΒ&ΦΠ»  
Αριθμός Πρωτοκόλλου της Διακήρυξης: 1209/3-5-2017 
Τόπος/Διεύθυνση Κατάθεσης ή αποστολής προσφορών: «Διεύθυνση: .Ι.Γ.Β.&Φ.Π., Θέρμη -

Θεσσαλονίκης, Τ.Κ.57001, Τ.Θ.60458, τηλ. επικοινωνίας: 2310-471544»  
 

 ΠΡΟΣΟΧΗ !!! Να ΜΗΝ αποσφραγισθεί από την Ταχυδρομική Υπηρεσία & το Πρωτόκολλο 
 

 Μετά  την  απόφαση  κατακύρωσης  του  διαγωνισμού,  ο  ανάδοχος θα  πρέπει  να συνυπογράψει 
σύμβαση, στην οποία θα περιγράφονται αναλυτικά οι εργασίες που θα παρέχει (όπως θα 
αναφέρονται στην προκήρυξη και στην οικονομική του προσφορά),  ο χρόνος, ο τόπος όπου θα 
παρέχεται η εργασία και η συνολική αξία. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται μηνιαία και μετά  
την έκδοση σχετικών παραστατικών (τιμολόγιο) την  προσκόμιση  ασφαλιστικής  και  φορολογικής  
ενημερότητας, στην οποία θα αναγράφεται ότι η χορήγηση αφορά είσπραξη από φορείς της 
Κεντρικής Διοίκησης, και ύστερα από συνεννόηση με το Λογιστήριο του ΙΓΒ&ΦΠ. Στη 
περίπτωση που ο ανάδοχος έχει έδρα χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ενδοκοινοτική 
συναλλαγή), θα πρέπει να εκδώσει τιμολόγιο με ΦΠΑ 24%, δεδομένου ότι η εργασία 
παρέχεται στην Ελλάδα. 

 Θα υπάρχει δοκιμαστική περίοδος δύο μηνών για την αξιολόγηση των εργασιών. Σε περίπτωση 
διαπίστωσης, μη συνέπειας του αναδόχου, η σύμβαση λύεται και επιλέγεται ο επόμενος στην 
σειρά μειοδότης. 

 Ο ανάδοχος του έργου επιβαρύνετε με κράτηση υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων, ύψους 0,06%, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας εκτός ΦΠΑ, της αρχικής καθώς και 
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κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Επιπλέον, σύμφωνα με το Α.Π. Δ ΤΕΦ Α’ 1087988 ΕΞ 
2013/30.5.2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Τελών και Ειδικών Φορολογιών, επί της κράτησης 0,10% 
διενεργείται και κράτηση τέλους χαρτοσήμου και  3% (πλέον 20% εισφοράς υπέρ ΟΓΑ). 

  Επιπλέον σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του Νόμου 4127/2013, ο ανάδοχος του έργου 
επιβαρύνετε με παρακράτηση φόρου 8% επί της καθαρής αξίας των τιμολογίων . Σημειώνεται ότι η 

ανωτέρω παρακράτηση αφορά προκαταβολή φόρου εισοδήματος και συμψηφίζεται κατά την 
ετήσια φορολογική δήλωση του προμηθευτή.  

 Η δαπάνη της καθαριότητας θα βαρύνει τον προϋπολογισμό των Λειτουργικών του ΙΓΒ&ΦΠ. 

 
Χρόνος και Τόπος υποβολής των προσφορών 

Οι προσφορές με τα σχετικά δικαιολογητικά θα γίνονται δεκτά στις εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου 
Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογεντικών Πόρων στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, ΤΚ 57001 (Αγρόκτημα 
Θέρμης). Γραμματεία ( κα Δελίδου Κάριν ) Τηλ: 2310-471544, FAX: 2310-473024.  
 
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει μέχρι και την 15

η
 Μαΐου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 να 

καταθέσουν ενυπόγραφη προσφορά. 
                                
Ως ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού ορίζεται  η 18

η 
Μαΐου ημέρα Πέμπτη 2017 και ώρα 10:00, 

στις εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων. 
 
Η παρούσα προκήρυξη θα αναρτηθεί για διάστημα  10 ημερολογιακών ημερών, στο κατάστημα του 

Δήμου Θέρμης της έδρας του Ι.Γ.Β.&Φ.Π. και στην ηλεκτρονική σελίδα του ΕΘΙΑΓΕ (www.nagref.gr), του 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ-ΔΗΜΗΤΡΑ (www.elgo.gr), καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα 

ΔΙΑΥΓΕΙΑ του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ-ΔΗΜΗΤΡΑ (www.elgo.gr, ΔΙΑΥΓΕΙΑ Γ. 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ – ΠΡΩΗΝ ΕΘΙΑΓΕ). 

 
 
 
 
 

                                                                                  Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ του  Ι.Γ.Β.&Φ.Π.  

        

 

 

                                                                                             Δρ. Ελένη Μαλούπα 

                                                          Τακτική Ερευνήτρια  
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